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PENGEMBANGAN TAMAN TUGU BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO 

BERBASIS EDUWISATA 

 

Abstrak 

Surakarta memiliki potensi wisata yang beragam dan lebih banyak dibandingkan dengan kota 

lain di Jawa Tengah. Bengawan Solo merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. 

Dua buah kata yang artinya Bengawan = sungai besar , Solo yang seharusnya ditulis Sala, suatu 

wilayah yang berada di karesidenan kota Surakarata. Pada bagian sungai Bengawan Solo yang 

terdapat di Pucangsawit terdapat Taman Tugu Banjir. Pemilihan Taman Tugu Banjir sebagai 

proyek tugas akhir dikarenakan belum adanya kemajuan yang meningkat secara signifikan 

padahal potensi yang dapat dikelola dan dirawat dengan baik akan berjalan optimal. Proyek 

pengembangan ini diharapkan dapat sebagai tolak ukur untuk mengembangkan Taman Tugu 

Banjir agar lebih berkembang,  memberikan  edukasi  bagi  masyarakat  tentang  upaya  

pelestarian alam, budaya dan sejarah lokal kota Surakarta. Sehingga dapat menarik para 

wisatawan agar lebih tertarik berkunjung ke taman tersebut yang selama ini terbengkalai. 

Kata kunci: Taman, Tugu Banjir, Eduwisata. 

 

Abstract 

Surakarta has a diverse and more tourist potential compared to other cities in Central Java. 

Bengawan Sala is the largest and longest river in Java. Two words that mean Bengawan = a 

large river, Solo, which was supposed to be written by Sala, an area in the residency of the city 

of Surakarata. On the part of the Bengawan Solo river located in Pucangsawit there is the Tugu 

Flood Park. The selection of the Tugu Flood Park as a final project is due to the lack of progress 

that has increased significantly even though the potential that can be managed and maintained 

properly will run optimally. This development project is expected to be a benchmark to develop 

the Tugu Flood Park to be more developed, provide education for the community about efforts 

to preserve nature, culture and local history of the city of Surakarta. So that it can attract tourists 

to be more interested in visiting the park which has been neglected. 

Keywords: Park, Tugu Banjir, Tour and Education. 

 

1. PENDAHULUAN  

Bengawan Solo merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Dua buah kata yang 

artinya Bengawan = sungai besar , Solo [bhs. Jawa, ejaan klasik] yang seharusnya ditulis Sala, 

suatu wilayah yang berada di karesidenan kota Surakarata bisa dianggap sebagai desa, dua hulu 

sungai yaitu dari daerah Pegunungan Kidul, Wonogiri, Ponorogo, dan Gresik merupakan 

daerah muara sungai Bengawan Solo. Sungai memiliki panjang 548,53km dan melewati 

provinsi yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. 
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Sungai ini dapat dimanfaatkan untuk usaha - usaha pengembangan dan pengelolaan 

sumber daya air (SDA), yang dapat mencukupi untuk kebutuhan domestik, air baku air minum 

dan industri, irigasi dan lain-lain. Pemanfaatan air sungai dapat menguntungkan bagi warga 

yang membutuhkannya. 

Namun, Bengawan Solo saat ini butuh perhatian, idealnya sungai Begawan Solo 

memiliki lebar  hingga 300 meter, faktanya pada saat ini lebar sungai tidak sampai 300m namun 

hanya 160-180 meter. Hal tersebut dikarenakan sungai tersebut mengalami beberapa 

permasalahan. Salah satunya di hulu Bengawan Solo yang kemiringannya 30-40% kini menjadi 

lahan pertanian dan hampir tidak ada yang tersedia untuk hutan atau daerah resapan yang 

sangat penting untuk kelestarian sumber mata air sungai. Karena adanya sedimentasi sungai 

dan diperparah oleh perilaku masyarakat yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan, 

seperti menjadikannya tempat pembuangan sampah serta pembuangan limbah pabrik yang 

tidak bertanggung jawab sehingga mencemari ekosistem sungai dan lingkungan. Sehingga air 

yang dulunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi berkurang kualitasnya. 

Pada tahun 2007 kota Solo mengalami banjir yang cukup besar, sekitar delapan 

kelurahan di tiga kecamatan terendam oleh banjir. Setelah peristiwa tersebut, Pemkot Solo 

menempuh berbagai langkah. Pada saat itu, Wali Kota Solo Joko Widodo mengambil langkah 

solusi melalui relokasi bagi warga bantaran sungai serta perbaikan infrastruktur, seperti 

perbaikan pintu air, pembangunan parapet atau tanggul, dan pemasangan pompa air. 

Dari beberapa solusi yang dekerjakan salah satunya adalah relokasi warga yang tinggal 

pada bantaran sungai. Meski melanggar aturan perundang-undangan, warga penghuni bantaran 

Bengawan Solo tidak lantas digusur begitu saja, melainkan ditawarkan solusi berupa relokasi.  

Pada tahun 2010, areal sepanjang 200 meter dengan lebar bervariasi 5-30 meter, itu 

masih dipenuhi rumah-rumah. Setelah direlokasi karena selalu kebanjiran, wilayah yang masuk 

Rukun Warga (RW) 6 dan Rukun Warga RW 8 Kampung Kedungkopi, Kelurahan 

Pucangsawit, itu kini berubah sebagai ruang publik.  

Area yang sama juga berfungsi sebagai resapan air dan sabuk hijau sungai. Pengelolaan 

bantaran ini rencananya akan dikembangkan di sepanjang tepian Bengawan Solo. Taman itu 

juga dilengkapi bangunan monumen banjir berupa tugu peringatan banjir-banjir besar yang 

pernah terjadi di Solo. Di sore hari, tempat ini menjadi favorit warga untuk menghabiskan 

waktu senja. 
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Namun, kondisi area taman Tugu Banjir tersebut terdapat permasalahan seperti kondisi 

area taman tersebut yang terkesan tidak terawat, kurangnya lahan parkir untuk penyunjung, 

kurangnya tanda petunjuk arah menuju pada area tersebut, pencemaran pada perairan area 

sungai, kurangnya warga sekitar untuk menjaga kebersihan area taman tersebut, serta fasilitas 

pendungkung taman yang belum memadahi. 

2. METODE  

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, 

mendeskripsikan, menyusun dan menganalisis data sehingga diperoleh pendekatan 

perencanaan dan perancangan program yang akan digunakan dalam perancangan dan konsep 

dasar perencanaan dan perancangan yang berjudul Pembangunan Taman Tugu Banjir Sungai 

Bengawan Solo. Berdasarkan Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan landasan teori, standar desain dan 

perencanaan serta kebijakan desain melalui buku dan bahan tertulis terpercaya lainnya 

terkait Taman Tugu Banjir Sungai Bengawan Solo dan konsep Eduwisata. 

b. Studi Observasi 

Penelitian observasi dilakukan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara 

dengan partisipan dan file foto terkait sehingga menjadi masukan bagi penerapan 

konsep desain yaitu pada konsep Taman Tugu Banjir Sungai Bengawan Solo dan 

konsep Eduwisata. 

c. Studi Banding 

Studi banding dilakukan untuk membuka wawasan Taman Tugu Banjir Sungai 

Bengawan Solo dan konsep Eduwisata, sekaligus menjadi pembanding untuk 

memperoleh data serupa menjadi gambar dalam perancangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tinjauan Lokasi 

Lokasi berada di kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jebres Pucangsawit, Kota Surakarta, Jawa 

Tengah 57125. Dengan luasan kurang lebih 56,645 ha, lokasi tersebut merupakan taman yang 

telah dibangun oleh pemkot Surakarta yang bernama Taman Tugu Banjir dan Taman Urban 

Forest Bengawan Solo.  
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Batas wilayah area tapak : 

a. Utara : Pemukiman Warga 

b. Barat : Permukiman Warga 

c. Timur : Sungai Bengawan Solo 

d. Selatan : Sungai Bengawan Solo 

 

Gambar 1. Lokasi Tapak 

Taman Tugu Banjir pada tahun 2010 dengan areal yang panjangnya 200 meter serta 

lebar berkisaran 5 - 30 meter masih dipenuhi oleh rumah – rumah. Namun sekarang rumah – 

rumah tersebut telah di relokasi ketempat yang lebih aman dari kebanjiran, area bekas rumah 

yang telah dipindahkan menjadi ruang publik. Berfungsi sebagai resapan air dan menjadi area 

percotohan bantaran sungai yang dikembangkan di sepanjang tepian sungai Bengawan Solo. 

 

Gambar 2. Eksisting Tapak 
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Ketarangan :   

A. Lapangan bermain bola 

B. Area Taman Tugu Banjir 

C. Jalan tanggul air 

D. Lahan kosong 

E. Pintu air Pucangsawit 

F. Stasuin pompa banjir Pucangsawit 

Namun, kondisi area taman Tugu Banjir tersebut terdapat permasalahan seperti kondisi area 

taman tersebut yang terkesan tidak terawat, kurangnya lahan parkir untuk penyunjung, 

kurangnya tanda petunjuk arah menuju pada area tersebut, pencemaran pada perairan area 

sungai, kurangnya warga sekitar untuk menjaga kebersihan area taman tersebut, serta fasilitas 

pendungkung taman yang belum memadahi.  

Permasalahan yang ditemui saat berkunjung di Taman Tugu Banjir : 

a. Kurangnya papan petunjuk.  

Pada area Taman Tugu Banjir tidak terdapat papan petuntuk atau signage 

sehingga tidak terdapat kejelasan akses utama pengunjung untuk menuju lokasi 

taman, mengingat akses menuju taman bukan jalan yang besar sehingga calon 

pengunjung kesulitan mencapai area taman. 

 

 

Gambar 3. Akses Tapak 
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b. Kondisi taman yang kurang terawat. 

Taman Tugu Banjir kondisinya saat ini terlihat terbengkalai dan kurang terawat, 

lahan konsong yang terdapat pada area taman yang dapat dimanfaatkan dibiarkan 

saja tidak terawat. Hal ini menimbulkan kesan yang tidak baik bagi pengunjung dan 

mengurangi minat pengunjung untuk datang kembali. 

  

Gambar 4. Kondisi Taman  

c. Tidak adanya pengelola taman. 

Taman Tugu Banjir memiliki area yang luas sehingga untuk mengeloa fasilitas 

yang ada sebaiknya mempunyai kantor pengelola dan pengembangan untuk taman 

tersebut, sehingga dapat menjaga dan mengembangkan fasilitas pada taman 

tersebut. 

Potensi yang ada pada Taman Tugu Banjir, yaitu wisata yang  dapat dikembangkan menjadi 

wisata edukasi, wisata edukasi yang dimaksud adalah edukasi tentang : 

a. Edukasi sejarah dan budaya Kota Surakarta. 

Surakarta atau yang biasa di sebut dengan Solo kota di Jawa Tengah yang dikenal 

dengan kota yang sarat akan budayanya. Selain tradisinya yang masih kental, Solo juga 

berpotensi wisata yang sangat besar menjadi tujuan  destinasi wisata unggulan di Jawa 

Tengah,  Kota Surakarta memiliki banyak sejarah dan budaya, sejarah dan budaya 

tersebut harus dilestarikan kepada masyarakat sehingga tidak dilupakan pada generasi 

selanjutnya. 

b. Wisata alam yang ada pada Sungai Bengawan Solo 

Wisata alam dapat disajikan oleh Taman Tugu Banjir yang berada pada tepian air 

sungai Bengawan Solo. Dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik pengunjung yang 

berkunjung di kota Solo khusunya yang ingin berkunjung ke Taman Tugu Banjir. 
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Suasana yang sejuk berbeda dengan suasana perkotaan didapatkan pada Taman 

Tugu Banjir. Lokasi yang tidak jauh dari area pusat kota  Solo ini merupakan potensei 

yang sangat besar. 

c. Edukasi tentang pentingnya merawat sungai. 

Kondisi terkirini sungai Bengawan Solo sudah memprihatinkan adanya 

sedimentasi, pencemaran, limbah pabrik, sampah rumah tangga mengakibatkan 

pencemaran pada sungai Bengawan Solo, sehingga keindahan sungai ini mulai 

berkurang. Sudah saatnya mengedukasi masyarakat tentang pelestarian sungai yang 

ada.  

3.2 Pengertian Taman 

(Djamal, 2005) Taman merupakan tanah lapang dengan memiliki luasan tertentu dan pada 

pengisinya terdapat pohon, perdu, semak dan rerumputan yang dapat digabungkan dan 

dikreasikan sesuai rancangan.  

3.3 Peranan Taman  

Taman kota memiliki fungsi secara umum yang penting untuk mendukung dalam perancangan 

kota. (Abdillah.2005) peranan secara ekologis sebagai berikut:  

a. Perlindungan (Protektif) 

Melindungi manusia dari asap-asap yang dapat terhirup omeh manusia dengan 

menggantinya dengan O2 yang dapat dihirup oleh manusia, serta menekan polusi udara 

pada perkotaan. 

b. Pencipta Lingkungan Hidup (Ekologi) 

Menggabungkan manusia dengan keadaan kondisi alam, sehingga ada keterkaitan 

manusia dengan taman yang saling membutuhkan satu sama lain. 

c. Penyeimbang Alam ( Edhapis) 

Sebagai penyeimbang alam dengan berbagai manfaatnya sebagai penghasil oksigen, 

penyubur alam, pengikat air, dan masih banyak lagi manfaatnya. 

d. Pengaturan Persediaan Air Tanah (Hidrologis) 

Dapat menyimpan air di dalam tanah dengan akar yang menahan air di tanah sehingga 

tidak terjadi kekeringan. 

e. Pencegah Erosi (Orologis) 

Akar dari taman mengikat tanah sehingga memperlambat erosi dan sebagai pelindung 

agar tanah tidak turun serta dapat menampung air hujan tidak langsung masuk ke tanah. 
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f. Keindahan (Estetika) 

Taman kota juga berfungsi sebagai pelengkap keindahan perancangan kota dengan 

penataan taman dengan teratur dan menampakkan keindahan. Dapat mendukung 

keindahan lingkungan perkotaan. 

g. Kejiwaan (Psikis) 

Taman membawa suasana sejuk dan tentram bagi kesehatan jiwa manusia dengan 

menikmati suasana hijau taman kota, dapat mengurangi tingkat stres manusia dan 

ketenangan jiwa. 

h. Pengaturan Iklim(Klimatologis) 

Taman menjadi pelindung manusia dari sengatan matahari dan suhu panas dengan 

vegetasi sebagai peneduhnya. Serta dapat menyerap hawa panas pada sekitar taman iru 

sendiri sehingga dareah sekitarnya menjadi nyaman. 

i. Sarana Kesehatan (Higienis)  

Taman kota bermanfaat sebgai unsur utama dalam mengeluarkan O2 yang dibtuhkan 

untuk keberlangsungan makluk hidup khususnya manusia. Dan penyerapan CO2 yang 

dihasikan dari kendaraan bermotor yang dikonfersikan menjadi O2 dengan memalui cara 

fotosintesis dan bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. 

j. Pendidikan (Edukatif) 

Dapat menjadi edukasi tentang kelestarian lingkungan sekitar sehingga dapat 

mengedukasi masyarakat tentang pelestarian alam. 

 

3.4 Pengertian Waterfront 

Waterfront merupakan area yang dibatasi oleh perairan dari komunitas yang dalam 

pengembangannya mampu melibatkan manusia, yaitu kebutuhan manusia akan ruang publik 

dan nilai alam. Secara lebih luas tepian air dapat artikan dengan beberapa hal seperti berikut : 

a. Kawasan meliputi aktivitas maupun bangunan yang berada secara langsung berada di atas 

air, namus secara historis atau visual dan terkait dengan area air sebagai skema yang luas. 

b. Area yang dinamis dan unik pada suatu kota dimana yang ada elemen air dan daratan dan 

mepertahankan keunikan hal tersebut. 

 

3.5 Analisa Jumlah Pengunjung 

Taman Tugu Banjir sejatinya merupakan kawasan yang diperuntukan untuk tempat rekreasi 

yang cocok untuk berbagai kalangan, Sasaran pengunjung seluruh tingkatan masyarakat. 



9 
 

9 
 

Penduduk Kota Surakarta 4.193.736 jiwa, jika diasumsikan 1% dari jumlah penduduk  yang 

mendatangi maka , rata – rata pengunjung perhari yaitu : 1/100 X 4.193.736 = 40 orang/ hari 

3.6 Konsep  Perancangan 

Dalam menentukan konsep perencanaan dan perancangan kawasan pengembangan Taman 

Tugu Banjur di dalam areal tepian sungai Bengawan Solo diperlukan berbagai analisa potensi 

dan pemecahan masalah melalui konsep desain yang akan dirancang. pengembangan Taman 

Tugu Banjir. meliputi  alam,  wisata,  lingkungan, edukasi, budaya dan pelestarian sungai itu 

sendiri. 

  

Gambar 5. Eduwisata  

3.7 Kebutuhan Ruang 

a. Area Publik ( penerimaan )  

Pada area ini pengunjung bebas untuk berkeguatan tanpa adanya syarat tertentu : 

 

Tabel 1. Kebutuhan Ruang Publik 

no Kegiatan  Kebutuhan ruang 

1 Parkir  Area Parkir 

2 Informasi  Pusat Informasi 

3 Rekreasi  Taman 

4 Keamanan  Pos Satpam 

5 Ibadah  Mushola 

6 Metabolisme  Toilet 

7 Istirahat  Tempat Makan 

8 Belanja Oleh-oleh Toko Oleh-Oleh 

9 Transaksi Uang ATM center 

10 Administrasi  Ruang Loket 
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b. Area Semipublik 

Pada area ini pengunjung bebas mengunjunginya dengan tujuan tertentu: 

Tabel 2. Kebutuhan Ruang SemiPublik 

no Kegiatan  Kebutuhan ruang 

Aula 

1 Pertemuan, pesta, 

pameran 

Aula / hall 

Restoran dan kafe 

1 Memesan & membayar Kasir  

2 Makan dan minum Ruang makan 

3 Metabolisme Toilet 

Taman 

1 Bermain  Playground 

2 Jogging  Jogging track 

3 Beistirahat  Gazebo  

Olahraga 

1 voli  Lapangan voli 

2 Futsal  Lapangan futsal  

Wisata  

1 Memancing  Pemancingan 

2 Perahu air  Dermaga 

3 Sepeda air Dermaga  

4 Budaya  Ruang Teather 

Edukasi 

1 Demo pemanfaatan 

sampah plastik 

Ruang demo pemanfaatan 

sampah plastik 

2 Edukasi Batik Solo Ruang membatik  

3 Museum  Ruang Museum  

 

c. Area Kantor  

Area ini bersifat privat karena hanya orang tertentu yang dapat memasuki area ini 

dengan tujuan tertentu : 
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Tabel 3. Kebutuhan Ruang Kantor 

no Kegiatan  Kebutuhan ruang 

1 Kepala dan wakil pengelola Ruang Kepala dan wakil pengelola 

2 Sekretaris  Ruang Sekretaris 

3 Staff  Ruang Staff 

4 Rapat  Ruang Rapat 

5 Penyimpanan arsip  Ruang Arsip 

6 Penyimpanan Barang  Gudang 

7 Cleaning Service  Ruang Janitor 

8 Crew Hiburan  Ruang Crew 

 

d. Area Servis  

Membantu menunjang aktivitas pengunjung : 

Tabel 3. Kebutuhan Ruang Servis 

no Kegiatan  Kebutuhan ruang 

1   Mekanikal Elektrikal  Ruanng pabel 

Ruang Genzet  

Ruang AHU 

2 Menyimpan barang  Gudang  
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3.8 Analisa Kegiatan 

a. Kegiatan yang dilakukan pengunjung wisata 

 

Gambar 6. Kegiatan Pengunjung Wisata 

 

b. Kegiatan yang dilakukan pengunjung edukasi 

 

Gambar 7. Kegiatan Pengunjung Edukasi 
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c. Organisasi kegiatan sarana dan prasarana. 

 

Gambar 8. Kegiatan Sarana dan Prasarana 

d. Organisasi kegiatan pengelola. 

 

Gambar 9. Kegiatan Pengelola  

 

3.9 konsep Tata Massa Bangunan 

Penataan massa bangunan sangat penting karena berkaitan dengan sirkulasi bangunan tersebut. 

Pada area Taman Tugu Banjir yang memungkinkan untuk penataan bangunan yaitu pola linear, 

karena mengikuti bentuk dari lahan yang ada yaitu memanjang. 

3.10 Analisa Sirkulasi Dalam Site 

Analisa sirkulasi bertujuan untuk mengetahui akses keluar dan masuk kawasan Taman Tugu 

Banjir. Berikut analisa sirkulasi : 

a. Akses masuk parkir yang sempit yang tidak bisa dilewati dua kendaraan roda empat 

sekaligus.  

b. Hanya ada satu jalur masuk dan keluar Site yang dapat dilewati kendaraan besar. 
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Gambar 10. Sirkulasi Site  

3.11 konsep Capaian 

Taman Tugu Banjir tidak jauh dengan pusat Kota Solo sehingga dapat diakses dengan mudah 

bagi pengunjung. Kemudian menentukan jalan utama untuk pencapaian pada lokasi, seperti 

berikut : 

  

Gambar 11. Konsep Capaian  
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3.12 Masterplan 

 

  

Gambar 12. Masterplan  
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3.13 Siteplan 

 

  

Gambar 13. Siteplan 
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3.14 Alur Wisata 

 

 

 

Gambar 14. Alur Atraksi 

Berikut merupakan alur atraksi yang akan diterima oleh pengunjung: 

1. Pengenalan Taman Tugu Banjir dan Edukasi tentang pelestarian lingkungan khususnya 

sungai serta pemanfaatan limbah plastik. 

2. Mengenalkan sejarah dan budaya kota Kota Solo kepada peserta seperti batik, keraton, 

dan makanan khas. 

3. Mengenalkan Praktik pemanfaatan limbah plastik bekas menjadi kerajinan. peserta dapat 

mencoba mempraktekan pembuatan kerajinan. 

4. Peserta menaiki perahu menyusuri Sungai Bengawan Solo dengan tourguide dan rute 

yang telah di tentukan. 
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5. Peserta turun dari perahu dan menuju gedung pertunjukan untuk melihat pertunjukan 

budaya Kota Solo. 

6. Pementasan wayang orang dan tari tradisional kepada peserta yang bertujuan 

mengenalkan budaya kota Solo. 

7. Pusat pelesatarian flora dan fauna asli sungai Bengawan Solo sehingga dapat dibudi daya 

dan mengedukasi masyarakat. 

8. Sebagai penutup selesainya tour bagi peserta dengan menyantap hidangan. 

3.15 Struktur Bangunan  

Mengantisipasi adanya luapan air yang dapat menerjang bangunan maka bangunan 

menggunakan struktur panggung sehingga jika terjadi luapan air dari Sungai Bengawan Solo 

secara tiba –tiba bangunan tetap aman dan tidak terkena air. 

 

  

Gambar 15. Struktur Bangunan 

3.16 Konsep Lansekap  

Konsep penataan lansekap Taman Tugu Banjir, seperti berikut : 

a. Konsep Lansekap  

Konsep  lansekap  yang  akan  didesain  pada  setiap  zonasi  area  site 

dengan menggunakan beberapa elemen pendukung lansekap, antara lain : 
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1. Vegetasi 

Mempertahankan dan menambahkan pepohonan seperti pohon jati dan 

pohon trembesi serta pepohonan lain yang memiliki memanfaat mengikat 

air tanah, mencegah tanah longsor, dan tidak menimbulkan pencemaran 

lingkungan. 

2. Elemen Softscape 

Elemen softscape merupakan elemen lansekap yang terdiri dari elemen 

kehidupan dan  holtikultura, yang meliputi pepohonan, bunga, semak, dan 

tanaman untuk menciptakan taman yang sejuk dan asri. 

3. Elemen Hardscape 

Merupakan elemen keras lansekap yang dibangun untuk membentuk 

suasana lingkungan lebih menyatu dalam lansekap. Elemen hardscape 

terdiri dari : 

a) Bebatuan 

Penempatan bebatuan di sudut taman untuk menambah kesan 

alami dan menyatu dengan taman. 

b) Gazebo dan bangku taman 

Bangunan  penunjang taman  untuk  tempat  beristirahat  

pengunjung yang juga disediakan bangku taman terbuat dari 

material kayu. 

c) Kolam dan permainan air 

Sebagai penunjang bangunan dan merupakan bagian dari taman 

yang dipadukan  dengan  permainan  air  didalamnya,  kolam ini 

dirancang dari bagian pintu air yang menuju ke sungai. 

d) Pedestrian dan Jogging trek 

  Pedestrian digunakan sebagai alternatif pengunjung 

mengelilingi taman agar taman tidak rusak dan terpelihara dengan 

baik. Material kerikil dan batu koral (gravel) diterapkan sebagai 

jalan untuk penunjang taman. Serta dapat digunakan sebagai area 

jogging. 

e) Lampu 

Sebagai penerangan pada taman dan area kawasan Taman Tugu 

Banjir. 
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3.17 Tampilan Arsitektur 

Konsep tampilan arsitektur pada perencanaan Taman Tugu banjir yakni Arsitektur 

Neovernakuler yaitu  menunjukkan suatu bentuk modern tapi masih memiliki image daerah 

setempat walaupun material yang digunakan adalah bahan modern. 

Bagian yang diambil adalah atap rumah joglo dan beberapa ornamen jawa yang melekat 

pada arsitektur tradisional jawa, sehingga tidak menghilangkan kesan budaya yang sangat 

melekat pada Kota Surakarta. 

  
Gambar 16. Tampilan Arsitektur 

4. PENUTUP  

Kesimpulan bahwa konsep penggabungan antara edukasi dan wisata dapat berjalan dengan 

beriringan dan melengkapi, konsep tersebut memiliki banyak manfaat untuk pelestarian 

lingkungan dan edukasi masyarakat dengan cara yang berbeda. Perancangan ini juga 

mengembalikan fungsi dari Taman Tugu Banjir yang sempat terbengkalai menjadi dapat 

dimanfaatkan kembali. 
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